
           станом на 01–06–2022 р. 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

НАУМЕНКО Наталія Леонідівна 

 
Працює  начальник відділу торгівлі, споживчого ринку та 

підприємництва Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації (апарат) з 01–06–2022 р. 

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 31–10–1962 

   

Місце народження  місто Шостка Сумської області 

   

Освіта  вища‚ Харківський інститут громадського харчування‚ 

1987р.‚ технологія і організація громадського харчування 

(інженер-технолог)  

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 не має 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно 

   

Нагоpоди, почесні звання   Подяка Кабінету Міністрів України 2003 р.; 

Почесна грамота Кабінету Міністрів України 2004 р.; 

Почесна грамота Київського міського голови 2002 р., 

2004р.; Почесна грамота Київської міської державної 

адміністрації 2012 р.; Почесна грамота Печерської 

районної у місті Києві державної адміністрації 2001 р.; 

Відзнака Печерської районної ради у місті Києві 2002 р., 

2004 р. 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01–04–1994 

   

Ранг державного 

службовця 

 4 (з 05–09–2020) 

   

Загальний стаж роботи  39 р. 08 м. 

   

Стаж державної служби  35 р. 00 м.  

   

Категорія посади 

державної служби 

 Б 

   



Стягнення  не має 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

   

04.1982 до 12.1987  інженер технолог лабораторії; Управління громадського 

харчування; Шосткінський виконком; м. Шостка; 

   

01.1988 до 09.1992  інженер-технолог; їдальня 1109; інженер-технолог; 

завідувач об’єднанням їдалень; їдальня 1103; Трест їдалень 

Ленінградського району м. Києва; м. Київ; 

   

02.1993 до 12.1994   спеціаліст 1 категорії; відділ торгівлі; Печерська районна 

державна адміністрація; м. Київ; вул. Суворова, 15; 

   

12.1994 до 01.1996  спеціаліст 1 категорії; відділ торгівлі; Виконком 

Печерської районної Ради народних депутатів; м. Київ; вул. 

Суворова, 15; 

   

01.1996 до 10.2001  спеціаліст 1 категорії; головний спеціаліст; відділ з питань 

торгівлі; відділ з питань продовольчих ресурсів та торгівлі; 

Печерська районна державна адміністрація м. Києва; м. 

Київ; вул. Суворова, 15; 
   

10.2001 до 02.2004  головний спеціаліст; заступник начальника відділу; відділ з 

питань продовольчих ресурсів та торгівлі; Печерська 

районна у місті Києві державна адміністрація; м. Київ; вул. 

Суворова‚ 15; 
   

02.2004 до 12.2010  начальник відділу; відділ з питань продовольчих ресурсів 

та торгівлі; управління з питань продовольчих ресурсів‚ 

торгівлі та побутового обслуговування; заступник 

начальника; відділ з питань продовольчих ресурсів, 

торгівлі та побутового обслуговування; Печерська районна 

у місті Києві державна адміністрація; м. Київ; вул. 

Суворова‚ 15; 
   

01.2011 по цей час  головний спеціаліст; заступник начальника відділу; відділ 

торгівлі та споживчого ринку; заступник начальника; 

відділ підприємництва, торгівлі та споживчого ринку; 

відділ торгівлі та споживчого ринку; Печерська районна в 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ вул. 

Омеляновича-Павленка, 15. 

 
07.2021 по цей час  начальник відділу; відділ торгівлі та споживчого ринку; 

відділ  торгівлі, споживчого ринку та підприємництва; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; м. 

Київ‚ вул. Омеляновича-Павленка, 15. 

 

 


